
Zápisnica zo stretnutia 
Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova - triednych dôverníkov 

dňa 7. 12. 2016 
 
Prítomní:  
 

trieda Meno mailová adresa Prítomný 

1.A Mgr.Denisa Mikušová Schulzová schultzova@schultzova.sk 

A 
Zastupenie 

1.B Ing.Katarína Jány katarina.jany@gmail.com 

A 

1.C Rastislav Šesták rasto005@gmail.com 

A 

2.A Martin Šelestiak selestiak@gmail.com 

A 

2.B Alenka Fábryová al.fabryova@gmail.com 

N 

2.C Ing.Monika Bartalská monika.bartalska@gmail.com 

N 

3.A Ing.Renata Leškovská renata.leskovska@gmail.com 

A  

3.B Zuzana Janotová janotovci13@gmail.com 

N 

4.A Mgr. Ľubica Sajanová lubica.sajanova@mail.t-com.sk 

A 

4.B Eva Matyášová e.matyasova@azet.sk 
A 

5.A Kvasnicová, Neumahrová 
janette.kvasnicova@stz.sk, 
jankaneumahr@gmail.com 

A 

5.B Bc.Martina Baranovičová ovecka04@gmail.com 

A 

6.A Denisa Kiszel kiszeldenisa@gmail.com 

A 

7.A Monika Machová monikamach6@gmail.com 

A 

7.B Iľja Druzhkov i.druzhkov@gmail.com 

N 

8.A Daniela Kopčáková daniela.kopcakova@gmail.com 

A 

9.A Denisa Mikletičova mikleticova@stonline.sk 

A 

Veveričky Lucia Novotná lucia.subinova@gmail.com 

N 

Včielky Ing.Igor Tomek ing.igor.tomek@gmail.com 

N 

Lienky Ing.Martin Hrmo martin.hrmo1976@gmail.com 

A 

Lastovičky Ján Tvrdoň jano.tvrdon@gmail.com 

A 

Sovičky Miriam Tóthová miri.toth@gmail.com 

N 

 
PROGRAM: 

1. Informácia o rozširovaní ZŠ a MŠ 
2. Projekt knižnica 
3. Informácie o čerpaní financií RZH 
4. Návrh požiadaviek na financovanie z OZ RZ 
5. Záver 
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_____________________________________________________________________________ 

1. Informácia o rozširovaní ZŠ a MŠ  

V úvode stretnutia p. starosta Ing. Jozef Krúpa informoval o rozšírení škôlky a plánovanom rozšírení školy 
o nadstťavby na existujúcich budovách. 

Stále prebieha dostavba škôlky (2 miestnosti + jedáleň) a bude pokračovať nadstavba škôlky v ďalšom kroku.  

http://www.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/zmluvaodielo2016_25.pdf 

http://www.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/zmluvasluzby2016_15.pdf 

http://www.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/zmluvaodielo2016_33.pdf 

Je vysúťažená firma ako aj je už pripravené stavebné povolenie  na rekonštrukciu telocvične, ktorá spočíva 
v zbúraní a postavení novej haly. Nový školský rok 2018 by sa otvorila ako multifunkčná športová hala, ktorá by 
slúžila aj pre komerčné účely. Viac matérialu je a bude postupne dostupnáho na stránke obce 
www.zahorskabystrica.sk  

http://www.zahorskabystrica.sk/wp-content/uploads/zmluvaodotacii2016_18.pdf 

Začiatkom školského roka roku 2017/18 / september 2017/ je potreba rozšíriť školu o dve triedy, cca  Marec-
Apríl by sa malo začať so stavbou z vlastných finančných prostriedkov. Toto rozšírenie spočíva vo vybudovaní 
tried v prízemnej časti medzi schodiskami budovy. Na streche druhého pavilónu pri získaní fondov by sa priestor 
rozšíril o 6 priestorov pre výuku ako nadstavba pavilónu následne sa plánuje rozšíriť rovnakým spôsobom 
aj prvý pavilón a následne sa rovnakým spôsobom bude rozširovať a nadstavovať aj priestor nad jedálňou. V 
priebehu januára by mala byť pripravená dokumentácia ako podklad pre stavebné konanie. 

Celková cena rozšírenia priestoru je odhadovaná na hodnotu cca 800-900 tisíc EUR, kde sa plánuje čerpať 
fondy. 

Prvá etapa o rozšírenie o jednu učebnu je v hodnote cca 200 tisíc EUR. Celý záber nadstavby ZŠ závisí  od 
možnosti čerpania z vlastných zdrojov vs. možnosť čerpania z fondov.  

Rozšírenie telocvične je schválené so súčasnou parkovacou kapacitou, keďže telocvičňa neráta s tribúnami. 
Stavebná etapa telocvične bude prebiehať od začiatku leta a potrvá jednu školskú sezónu čiže bude potrebné 
suplovať telesnú výchovu v zimnom období v priestoroch spoločenskej sály v priestoroch kultúrneho domu, 
prípadne vo vonkajšich priestoroch. 

 

2. Projekt knižnica 

Fotodokumentácia bude dostupná v periodiku obce a odprezentovaná všetkým rodičom vo forme letáku pre 
rodičov s ďalšími informáciami o združení. Projekt ráta s dotáciou kníh od rodičov, ktorá bude následne 
označená ako darovaná škole. Je možnosť čerpať ďalší grant z miestneho úradu vo výške 500 EUR kde 
podmienka financovania združením je vo výške 250,- EUR. Tento príspevok bol všetkými zúčastnenými 
odsúhlasený ako navýšenie z rozpočtu združenia. Braňo Jobus „Vrbovskí víťazi“ by prišiel propagovať medzi 
mládež čítanie kníh o formálne by zahájil činnosť knižného kútika. 

 

p.Sajanová navrhla financovať časopisy, ktoré by boli súčasťou knižnice a čitateľských kútikov ako aj 
encyklopédií ktoré škole chýbajú pre žiakov na spracovanie projektov, kde dnes sa všetko čerpá hlavne z 
internetu 
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3. Informácie o čerpaní financií RZH 

 
 
V úvode p.Matyášová spravila prehlad čerpania finančných prostriedkov. 
 
Tabuľka čerpania financií: 
 

uhradené v hotovosti Cena uhradené cez 
bankový účet 

Cena 

martinus cdecka zš 60,42 €   

tvorivé dielne 49,92 € záloha skrinky ZŠ 2 700,00 € 

planetárium zš 8,00 € geograf.atlas zš 90,00 € 

divadlo mš 200,00 € učebné pomôcky 
(glóbus) zš 

111,70 € 

andra shop, rádio  149,99 € raabe knihy 160,00 € 

poštovné 0,90 € raabe knihy 39,00 € 

projekt knižnica drobný 
nákup 

208,50 € aj produkty stojany 2ks 136,80 € 

projekt knižnica drobný 
nákup 

461,74 € martinus zs 83,62 € 

projekt knižnica drobný 
nákup 

447,47 € interakt.tabuľa zš 3 620,00 € 

jesenná brigáda 179,16 € benijamín mš (hračky) 359,59 € 

tvorivé dielne ZŠ 82,30 € doplatok skrinky 416,00 € 

knihy do knižnice 158,88 € decodom regale, 
doprava 

252,80 € 

 
 
Niekoľko rodičov darovalo na darovací účet školy 5.100,-EUR.  / nehradilo sa z toho ešte nič/ Darom sme dostali 
od jedného rodiča dve interaktívne tabule do 1.B a 5.B a skrinkový nábytok do 1.A. OZ RZ zakúpilo jednu  
interaktívnu tabuľu do 4.B. Ostatné financie sa čerpajú podľa schválených požiadaviek. 
 
Boli vyčerpané prostriedky na jesennú brigádu.  
 
MŠ – Dokupujú sa hračky podľa dohodnutého plánu čerpania na výchovno-vzdelávaciu činnosť.  
Niektoré časti sa financujú zo sponzorských darov a rozpočtu škôlky 
 
Doplnenie hračiek na Vianoce pre deti požadované z financií združenia. Požiadavka škôlky je 300,-EUR na 
triedu. Združenie teda odsúhlasilo sumu 1500,-EUR. 
 
 
Stručné zhrnutie plánovaných aktivít:   
 
Vzhľadom na dĺžku prebiehajúceho stretnutia boli plánované aktivity školy a škôlky oznámené formou rýchleho 
prečítania najhlavnejších bodov. Všetky aktivity už vykonané ako aj plánované sa nachádzajú na stránkach 
skoly a škôlky. 
 
http://www.zshargasova.stranka.info/ 
 
http://www.mshargasova.estranky.sk/ 
 
Skole ešte chýba do kompletného vybavenia tried interaktívnou tabuľou 5 tried, ktoré by chceli postupne napĺňať 
z finančných príspevkov, alebo darov. 
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4. Návrh požiadaviek na financovanie z OZ RZ 

   

Požiadavky na financie RZ      7.12.2016                                            Cena 

 
 

 
 

1.       Dopĺňanie pomôcok na vyučovacie predmety EUR 

          SJL – Slovné druhy – Zámená                                     
159,00 € 

          NEJ – Grundwissen deutch I                                         
80,00 € 

          Unregelmässige verben                                     
80,00 € 

          TEV – žinenky    3ks 
390,00 € 

          rozlišovacia vesta  20 ks 
80,00 € 

          lopty - florbalové                                                                    
100,00 € 

          Finančná gramotnosť / mapa, knihy 2ks/               
169,00 € 

          ANJ - Basic English   / na interaktívnu tabuľu/                    
116,00 € 

2.       Nákup kancelárskeho papiera 200,00 € 

3.       Interaktívna tabuľa 9.ročník 3 620,00 € 

4.       Nákup hračiek na každú triedu 1 500,00 € 

5.       Nákup učebných pomôcok MŠ 500,00 € 

SPOLU 6 994,00 € 

 
 

 
 

Financie odsúhlasené 3.10.2016 a ešte neminuté EUR 

           ZŠ vých.-vzdel.aktivity 
1 101,00 € 

           elektronický klavír 
500,00 € 

           MŠ vých.vzdel aktivity 
1 080,00 € 

           Zariadenie novej triedy 
1 289,52 € 

SPOLU 3 970,52 € 

 
 

 
 

  Požiadavky na financie nevyčerpané a schválené spolu 10 964,52 € 

 

   

5. Záver 

Stretnutie bolo ukončené o cca  19:15 hod. 

 

Zapísal: V Bratislave, 7.12.2016, Ing Martin Hrmo 

      


